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 Onderwerp  Zienswijze op Begroting 2023 Regio Rivierenland 
  
  
 Geacht bestuur, 
  

 
Bedankt voor het toezenden van uw begroting voor 2023 en de mogelijkheid hierover een zienswijze 
in te brengen. Wij hebben kennis genomen van de begroting en deze behandeld in onze 
beeldvormende vergadering op 1 juni en onze raadsvergadering op 9 juni. In deze brief vindt u onze 
zienswijze. We kunnen instemmen met de begroting, maar geven ook enkele aandachtspunten mee. 
 
Veranderende omstandigheden 
Het is goed om te zien dat de begroting in lijn is opgesteld met de kaderbrief die wij eerder van u 
hebben ontvangen. Daarbij vragen we er wel aandacht voor dat er al wel belangrijke ontwikkelingen 
zijn geweest sinds die kaderbrief in november 2021 werd opgesteld. Zo zijn de inflatiecijfers 
momenteel een stuk hoger en is er inmiddels een nieuwe cao afgesproken. Daarom vragen we u om 
ons op de hoogte te houden wanneer deze – en wellicht nog andere, nu nog niet voorziene – 
ontwikkelingen effect hebben op de realisatie van deze begroting.  
  
Risico’s en weerstandsvermogen 
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing lezen we dat er in algemene zin geen 
(grote) risico's zijn en dat de algemene reserve voldoende wordt geacht voor het afdekken van de 
financiële risico's. Die conclusie is op zich voor ons geruststellend: risico’s die binnen de 
Gemeenschappelijke Regeling zijn afgedekt hoeven immers bij ons als deelnemende gemeente niet 
tot (extra) maatregelen te leiden.  
 
Maar die risico’s worden in algemene termen beschreven, evenals de maatregelen die genomen 
worden om de risico’s te beperken. Met andere woorden: de risico’s worden in deze begroting niet 
gekwantificeerd – zoals in een gemeentelijke begroting wel het geval is. Daardoor is voor ons niet 
goed na te gaan of de conclusie klopt: voor welk bedrag loopt de regio naar verwachting in 2023 
risico’s en welke omvang van de algemene reserve past daarbij? Wij zouden daarom graag deze 
risicoberekening vanaf volgend jaar zien terugkomen in de paragraaf, zodat wij de conclusie kunnen 
volgen en waar nodig tijdig maatregelen kunnen treffen wanneer er zich vraagstukken zouden 
aandienen.  
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Balans tussen taken en capaciteit 
In uw begroting lezen we dat uw organisatie compact is en dat vanwege de gestage groei van taken 
de balans met de beschikbare capaciteit voor ondersteunende taken uit evenwicht begint te raken. 
Daarvoor gaat u onderzoeken welke taken passen binnen de beschikbare ondersteunende formatie, 
wat uw doelstellingen zijn en waarvoor wellicht aanvullende formatie voor uw bedrijfsvoering 
noodzakelijk is. Neder-Betuwe gaat graag met u in gesprek over de mogelijke gevolgen hiervan, ofwel 
voor de formatie, ofwel voor de taken die al dan niet door de Regio uitgevoerd kunnen worden.  
 
Betrokkenheid van de raden 
Regio Rivierenland houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan taken op het gebied van 
regionale samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat gemeenteraden in onze regio op een goede 
manier betrokken zijn bij het werk dat u voor onze gemeenten doet. Daarbij denken wij bijvoorbeeld 
aan beleidsmatige ontwikkelingen – zoals de regionale gebiedsagenda – maar ook aan de taken die u 
via de contractgestuurde dienstverlening of dienstverleningsovereenkomsten voor ons uitvoert – 
bijvoorbeeld op het gebied van Wmo, Jeugd, leerplicht en inburgering.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraden op een goede wijze worden betrokken bij 
ontwikkelingen in uw takenpakket, zeker aan de start van een nieuwe bestuursperiode. We vernemen 
dan ook graag wat uw plannen zijn om raden bij de verschillende zaken waar uw organisatie mee 
bezig is te betrekken en in positie te brengen.   
 
Tot slot  
Wij vertrouwen erop u met deze zienswijze voldoende geïnformeerd te hebben. Wij wensen u veel 
succes met de uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit de begroting. 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
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